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Plezand 03

Plezantste plaatjes

De echte Mona Lisa.

Legende

In Plezand worden artikels,
spelletjes, activiteiten ... meestal
aangeduid met icoontjes die
de leeftijdsgroepen voorstellen.
Ebbie

2,5 - 4 jaar
Wendy

4 - 6 jaar
Oskaar

6 -7 jaar
Jef

8 -10 jaar
Pablo

10 -12 jaar

Glimlachen, nee breedlachen.
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Ontwerp plezante figuren:
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Opmaak en druk:
Drukkerij Artypo, De Panne

Heb jij een coole foto of een leuke tekening
voor in Plezand?
Stuur het zeker door: plezand@koksijde.be
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De brochure van Plezand is een
uitgave van het gemeentebestuur Koksijde naar een idee
van de afdeling Vrije Tijd.

Met hulp van talrijke
Koksijdse kids!

Nieuwsjes

Feest

in de gemeenteschool van Koksijde

In de volgende PleZand…
ANieuwe avonturen met onze
plezante vriendjes!
Leeft

sgroepe
n Lees het plezant
Denk erijdaan!
Ebbie
2,5 - 4misschien
verhaaltje
op ’t wc of
jaar
ndy
voor het4We-slapengaan?
6 jaar
Oskaar
6 - 7 jaar

Opvang
en kamp
e

Herfst 2016

n

In de gemeenteschool van Koksijde (Abdijstraat) werd het laatste
jaar keihard gewerkt. De klassen, de gangen en de toiletten werden
opgefrist. Nieuwe kasten, nieuwe borden, nieuwe wanden en
nieuwe vloeren... De leerlingen moesten daarvoor een jaar naar
Sint-Idesbald verhuizen. Eind augustus was de feestelijke opening
met speciale gast minister Hilde Crevits van Onderwijs. Enkele kids
zongen zelfs de volksliederen mee.

voor kinde
ren en jon
van 2,5 tot
geren
18 jaar

AHerfstkampen
Jef
8 - 10 jaa
r

Pablo
Heb je al
plezante plannen
10 - 12 jaa
r
voor de herfstvakantie? Sporten,
golfen of gewoon lekker ravotten
in de Speelplekke?
Hou je schooltas in de gaten.
Dit foldertje krijg je nog!

Info
www.kok
sijde.be/herf
stkampen

AKriebelen en griezelen
Ook fan van Halloween?
In de herfstvakantie spookt het weer in Koksijde.
Wil je weten waar?

A Win een plezante boterhammendoosje
PleZand is… héél véél leuke foto’s!
Ben jij omcirkeld? Laat het ons snel weten!

Ra ra ra, wie wordt dit jaar de
nieuwe kinderburgemeester?
Ook dit schooljaar kiest Koksijde een kindergemeenteraad met aan
het hoofd van die raad… de kinderburgemeester.
Elke school kiest een leerlingenraad. En uit die leerlingenraad twee
vertegenwoordigers voor de kindergemeenteraad. Alleen leerlingen
uit het vijfde en zesde leerjaar mogen kandidaat zijn.
Op 27 oktober vindt de eerste kindergemeenteraad plaats en dan
kennen we de nieuwe kinderburgemeester van Koksijde.
Misschien ben jij dat wel? Stel je kandidaat.
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De wieltjes draaien weer op volle toeren

Dag van de mobiliteit

GRATIS!

Kom eens koekeloeren!!!

zaterdag 17 september 2016
10 - 17 u. - Gemeentehuis Koksijde

LEUKE
WEETJES VOOR
GROOT
EN KLEIN

GRATIS
GADGET!

Het schooljaar is weer gestart. We gaan te voet, nemen de fiets, de schoolbus
of de auto en rijden heen en weer.
Op de Dag van de mobiliteit leer je meer over veilig verkeer.

Test jezelf op het fietsparcours
Hoe goed rij jij met de fiets?
Doe de test! En krijg een leuke verrassing.

Is jouw fiets al gegraveerd?
Zeker doen! Ben je je fiets kwijt of is hij gestolen?
Als je je fiets laat graveren, dan weet de politie van wie de fiets is.
Meer kans om hem dan terug te krijgen!

KOM MET JE
EIGEN FIETS

Sappentrapper en sapjesfiets
Met deze sappenbar op wieltjes,
trap je zelf je eigen smoothie bij elkaar!
Jammie jammie… lekker en gezond!

Nog voor jou: Oskaar Bollo Smitto,
Pablo voor de foto en een gezellige
tekenhoek!

Ook papa, mama, opa, oma, grote broer of zus kunnen veel
bijleren! Laat hen de tuimelwagen en de dronkenmansbril testen.
Dat wordt lachen! Er is een workshop elektrisch fietsen. Je krijgt er
verkeerslessen, uitleg over de dode hoek
en ecodriving.

Info: de dag zelf kan je met al je vragen terecht bij de infostand.
Zie ook: www.koksijde.be/dagvandemobiliteit
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TIP

Dienst Toerisme

Zeelaan 303 , 8670 Koksijde
T +32 (0)58 51 29 10
toerisme@ koksijde.be
www.visitkoksijde.be

Oostduinkerke
Kids

Grat

is!

Zaterdag

24 september 2016

10.30-18 uur

Vrijheidsstraat, Schoolstraat,
binnenplein Navigo-museum
Oostduinkerke-Dorp

s!
Kinderevenement vol toffe attractie

Voorzitter VVV Charlotte Castelein
Geersens
Schepen van Toerisme Dorine

Burgemeester Marc Vanden Bussche
Secretaris Joeri Stekelorum
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Wie doet er mee?

De stoere mannen van de brandweer van Oostduinkerke!
Zet je helm op en trek je uniform aan en waag je aan het spannend
blindloopparcours.
De Alfredo’s. Deze muzikale clowns zorgen altijd voor veel ambiance.
Wendy op stelten. Hopelijk vliegt ze de lucht niet in.
En ook wij van PleZand zijn weer van de partij.
Onze INFO-stand vind je centraal in de Vrijheidsstraat (dus niet meernaast de brandweer). We verwennen je graag met plezante stickers,
tekeningen, ballonnen, kaftpapier, lekkernijen en vooral mooie prijzen.
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Camping Cultuur

Camping Cultuur komt er aan!
Kom je ook?

Op zaterdag 1 oktober in de Silicowijk (Molenstraat) in Koksijde-Dorp en
op zondag 2 oktober in de Voorduinen in Oostduinkerke van 14 tot 18 uur.
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Drankjes aan lage prijzen en gratis wafels. Smullen!
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Hippetips
foto © J.Samyn

info & tickets
www.casino
koksijde.be

Zit je in de 2de of de 3de kleuterklas? Dan is multimove
misschien iets voor jou! Moovie leert je springen, landen,
rollen, lopen, vangen, werpen en zo veel meer, …
Zodat je klaar bent om later een echte sport te kiezen.

Wanneer?
Van 3 oktober tot 20 december 2016
(11 lessen, niet in de herfstvakantie)
Op maandag in de Sporthal in Koksijde-Dorp
of op dinsdag in Sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Telkens van 16.30 tot 17.15 uur.
Kostprijs: €20
Schrijf je in vanaf 15 september
sportdienst@koksijde.be.
Sportdienst, Hazebeekstraat 11, 8670 Koksijde
T. 058 53 20 01.
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt!

Coole circusavond met het
jongleergezelschap Ea Eo
All the fun (7+)

Fantastische Drum Show
‘Fills Monkey’ (7+)

Ea Eo nodigt het publiek uit rond een cirkelvormig speelvlak waar de vijf jongleurs hun ding doen. Ze gooien zich
in de arena, enkel gewapend met wat plastieken voorwerpen.

Een drumspektakel zoals je nog nooit zag.
Indrukwekkende drumbattles, jongleren, gekke bekken
trekken, en héél veel humor. De twee fantastische
drummers zijn twee ontdeugende gasten die
vechten om toch maar de laatste noot te kunnen
spelen.

Enige vereiste? Het moet FUN blijven. En dat wordt het
ook. Een bladblazer ruimt de piste, wat overblijft is een
bende jongleurs die er zin in hebben.

Vrijdag 28 oktober 2016 – 20 uur

Ze leren je de universele tap’tada-taal aan en brengen
grappige, soms dromerige en vaak heldhaftige
sketches. Een avondje spannende ontspanning…

c.c. CasinoKoksijde / 12 euro

Vrijdag 21 oktober 2016 – 20 uur

foto © S. Gosset

c.c. CasinoKoksijde / 12 euro

WIST JE DATJE:
Dinsdag 27 september
is het scholenveldloop.
Schrijf je in via
je turnleerkracht op school.

Veel succes !!!
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Dienst Toerisme
Zeelaan 303 , 8670 Koksijde
T +32 (0)58 51 29 10
toerisme@ koksijde.be
www.visitkoksijde.be

Oostduinkerke
Kids
Zaterdag

24 september 2016

10.30-18 uur

Vrijheidsstraat, Schoolstraat,
binnenplein Navigo-museum
Oostduinkerke-Dorp

Kinderevenement vol toffe attracties!

Voorzitter VVV Charlotte Castelein
Schepen van Toerisme Dorine Geersens

Burgemeester Marc Vanden Bussche
Secretaris Joeri Stekelorum
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